Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.12. 2012
na Obecním úřadě ve Strenicích.
Místo: Obecní úřad Strenice – začátek – 18.00 hodin
Přítomno: 3 členů OZ
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Hrubý
Zapisovatel: Milan Bláha
Starosta obce Jiří Kaulfus přivítal přítomné na jednání zastupitelstva Obce Strenice.
Ustanovil zapisovatele jednání Milana Bláhu a ověřovatele zápisu z jednání pana Jaroslava
Hrubého. Konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.

Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Zahájení-prezentace- usnášení schopnost, ověřovatelé zapisovatel
Usnesení – Rozpočtové provizorium na rok 2013
Usnesení – COMPAG – poplatky
Volby prezidenta ČR
Nové volby do zastupitelstva obce
Závěr

ad.1.) Starosta obce seznamuje zastupitele s programem dnešního jednání. Dává
hlasovat o programu.
Hlasování:
Pro:
3
Proti:
0
Zdržel se: 0

ad.2.) Usnesení – Rozpočtové provizorium na rok 2013
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium pro hospodaření obce do
termínu nových voleb (13.4 2013) s tím, že mohou být čerpány běžné výdaje ve výši 1/12
objemu finančních prostředků výsledku roku 2012, s výjimkou financování akcí dle
stávajících uzavřených dodavatelských smlouvách a překročení výdajů v případě likvidace
následků havárií, živelných a jiných podobných událostí.
Hlasování:
Pro:
3
Proti:
0
Zdržel se: 0

-2-

ad.3.) Usnesení – COMPAG – poplatky
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ponechat cenu poplatků za komunální
odpad na rok 2013 stejnou jako v roce 2012. V platnosti zůstává obecní vyhláška z roku 2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně 480,- Kč na osobu trvale hlášenou,
500,- Kč na rekreační objekt, neobydlený dům nebo cizince.
Hlasování:
Pro:
3
Proti:
0
Zdržel se: 0

ad.4.) Volby prezidenta ČR
Volby prezidenta ČR se uskuteční – v pátek 11.ledna 2013 od 14.00 – 22.00 hod
v sobotu 12.ledna 2013 od 8.00 – 14.00 hod
Místo konání voleb je místnost Obecního úřadu ve Strenicích.
ad.5.) Nové volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce Strenice se konají dne 13.4. 2013
Kandidátní listiny lze podat nejpozději dne 6. února 2013 do 16.00 hodin na registračním
úřadu Magistrátu města Mladá Boleslav.

ad.6.) Závěr
Starosta obce ukončil jednání a poděkoval přítomným zastupitelům za účast.
Skončeno v 19.00 hodin
Starosta obce Strenice: Jiří Kaulfus ………………….
Ověřovatel zápisu:

Jaroslav Hrubý …………………..

Zapisovatel:
Milan Bláha ……………………
Vyvěšeno na úřední desce :
21. 12. 2012
Sejmuto dne :
………………………….

